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                                                                                        Nr. 1557/05.02.2020 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                             HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 05.02.2020 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 05.02.2020, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă plata sumei de 1346 lei pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii 

calificării aferente programului de licență Comunicare și Relații Publice în Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământului Superior. 

Art.2. Se aprobă suspendarea calității de student pentru studenții care studiază cu taxă și nu au achitat 

tranșa a-II-a până la data stabilită prin contractul de studii. 

Art.3. Se aprobă corectarea unei erori materiale din statul de funcțiuni al Departamentului Fabricație și 

Management Industrial. 

Art.4. Se aprobă redistribuirea activităților didactice în regim de plata cu ora pentru semestrul al II-lea, 

anul universitar 2019-2020,  urmare a trecerii dnei. prof.univ.dr. Loredana Mihaela Bălilescu de pe 

postul de conf. 3 pe postul prof. 1, la Departamentul de Matematică-Informatică. 

Art.5. Se aprobă plata retroactiv a sumei de 613 lei reprezentând contravaloarea orelor acordate în regim 

de plata cu ora pentru publicarea de articole cotate ISI în anul 2018 conform PO-CCDI-01 dlui. 

prof.dr.habil. Gheorghe Săvoiu. 

Art.6. Se avizează propunerea Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică privind anularea 

adeverinței de absolvent al Programului de Conversie Profesională în Matematică și ca urmare, 

retragerea Diplomei de absolvire pentru dl. Butnărescu V. Marian Laurențiu. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. Decanul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică va prezenta 

Consiliului de Administrație un punct de vedere privind condițiile care au condus la această situație. 

Art.7. Se aprobă cazarea în căminele studențești a cadrelor didactice din Republica Moldova care 

urmează să efectueze stagii de predare la Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 

în cadrul proiectului de mobilități academice desfășurate prin intermediul programului CEEPUS, în 

perioada 16-23.03.2020. 

Art.8. Se aprobă Notă de fundamentare privind proiect și execuție lucrări pentru avizare și autorizare 

ISU a spațiilor de învățământ din Corpul I. Costurile estimate sunt de 100 000 lei pentru proiect și de 

cca 2 000 000 lei pentru execuție. Se aprobă fondurile necesare. 
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Art.9. Se aprobă Notă de fundamentare privind proiect și execuție lucrări pentru avizare și autorizare 

ISU a spațiilor de învățământ din Corpul T. Costurile estimate sunt de 100 000 lei pentru proiect și de 

cca 2 000 000 lei pentru execuție. Se aprobă fondurile necesare. 

Art.10. Se aprobă solicitarea dnei. Badi Cristina privind  înscrierea la modulul psihopedagogic-cursurile 

de nivel I  postuniversitar de la DPPD, cu echivalarea notelor și scutirea de taxa aferentă acestuia. 

Art.11. Se aprobă solicitarea dlui. Mohamad Al Mohamad privind restituirea în numerar a sumei de 469 

euro din taxa de școlarizare, suma fiind achitată în plus. 

Art.12. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro  dnei.Valerie Endalle Francoise Claudia deoarece nu a 

primit viza pentru intrare în țară la studii. 

Art.13. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

▪ CTICI – achiziție cablu UTP, switch, ușiță de vizitare, mufe, coliere, valoare=721 lei; 

▪ FTLIA – achiziție touch screen konica minolta bizhub 250, valoare= 500 lei; 

▪ FSEFI – achiziție materiale de laborator, valoare= 1170 lei; 

▪ CTICI – achiziție switch, router Corp B , valoare= 1940 lei; 

▪ DPPD – achiziție produse de papetărie, valoare= 1632 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție tuburi LED, valoare= 3875 lei; 

▪ FSESSP, filiala Alexandria – achiziție produse de papetărie, birotică, materiale curățenie, 

valoare= 1809,50 lei; 

▪ Serv. Administrativ – achiziție materiale și manoperă pentru amenajare toalete Corp B – Gh. 

Doja, valoare aproximativă= 100 000 lei. 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 
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